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ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Το φαινόµενο τησ ηθικήσ παρενόχλησησ (mobbing), στον εργασιακό χώρο, αποτελεί σηµαντικά
ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευµατική ισορροπία των εργαζοµένων όσο και για την εύρυθµη
λειτουργία των οργανισµών. Με την πάροδο του χρόνου, περιστατικά ηθικήσ παρενόχλησησ στουσ υγειονοµικούσ χώρουσ εργασίασ είναι συνεχώσ αυξανόµενα σε αριθµούσ.
Υλικό και Μέθοδοσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ ήταν η διερεύνηση του φαινοµένου τησ ηθικήσ παρενόχλησησ καθώσ και των επιπτώσεών του στον εργασιακό χώρο τησ υγείασ. ∆ιεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δηµοσιευµένων άρθρων από τισ βιβλιογραφικέσ βάσεισ δεδοµένων Medline, Pub Med, Scholar google,
για την περίοδο 1985-2010, χρησιµοποιώντασ λέξεισ-κλειδιά και συνδυασµό αυτών: “mobbing”, “harassment”,
“physical effects”, “psychological effects”, “health professionals”, “mobbing confrontation”, “prevention”.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ: Την τελευταία 15-ετία, παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών ηθικήσ παρενόχλησησ στουσ χώρουσ εργασίασ των επαγγελµατιών υγείασ(Νοσοκοµεία, ιδιωτικέσ κλινικέσ), κυρίωσ σε
νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικευόµενουσ ιατρούσ. Εξαιτίασ τέτοιων γεγονότων, επίµονων και επαναλαµβανόµενων, ηθικήσ παρενόχλησησ, οι επιπτώσεισ στην ψυχική και σωµατική υγεία των επαγγελµατιών υγείασ είναι εξαιρετικά αυξανόµενεσ. Αυτοί ήταν και οι βασικοί παράγοντεσ, εξαιτίασ των οποίων, οι εργαζόµενοι εµφανίζονταν απρόθυµοι να εργαστούν, ή , σε πολλέσ περιπτώσεισ σκέφτονταν ακόµη και να εγκαταλείψουν
το επάγγελµά τουσ.
Συµπεράσµατα: Eίναι φανερό από τη βιβλιογραφία, ότι η ηθική παρενόχληση δεν πρέπει να υφίσταται και
να γίνεται απoδεκτή σε κανένα εργασιακό περιβάλλον και αυτό τησ υγείασ. Παρόλο που το φαινόµενο είναι
ακόµη υπό διερεύνηση, οι διοικήσεισ των χώρων υγείασ(νοσοκοµεία, κλινικέσ κτλ.), οι επαγγελµατίεσ υγείασ, καλούνται να αποκτήσουν τισ γνώσεισ για την αναγνώρισή τουσ στουσ χώρουσ εργασίασ, ώστε να αναπτύξουν τισ πολιτικέσ για την πρόληψη και την αντιµετώπισή του.
Λέξεισ κλειδιά: Ηθική παρενόχληση, χώροσ υγείασ, επαγγελµατίεσ υγείασ, πρόληψη και αντιµετώπιση ηθικήσ παρενόχλησησ, επιπτώσεισ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ο φαινόµενο τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στουσ
χώρουσ εργασίασ είναι ένα θέµα που κατά την
τελευταία δεκαπενταετία έχει µελετηθεί από την
επιστηµονική κοινότητα και έχει απασχολήσει αρκετά
την κοινή γνώµη. Βιβλία (Hirigoyen, 2002, 2003), έρευνεσ (Scialpi, 1999, Meschkutat et al., 2002) και δηµοσιεύσεισ (Ventin-Lorenzo, 2007, Καρακιουλάφη, 2005)
στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα (Σπυριδάκησ, 2009,
∆ρίβασ, 2002), αποδεικνύουν το υψηλό ποσοστό εµφάνισησ του φαινοµένου τησ ηθικήσ παρενόχλησησ αλλά
και το αυξανόµενο ενδιαφέρον τησ επιστηµονικήσ κοινότητασ. Είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα που πολλοί εργαζόµενοι έχουν αντιµετωπίσει κάποια φορά στο εργασιακό τουσ περιβάλλον και επηρεάζει άµεσα µε τισ συνέπειεσ
του τη ζωή τουσ, αφού δηµιουργεί πλήθοσ ψυχολογικών και άλλων προβληµάτων υγείασ. Συχνά, αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία όσον αφορά στο πόσο σηµαντικό
είναι. Ένασ από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αντιµετωπίζεται το φαινόµενο µε δυσπιστία είναι πωσ στισ
υπάρχουσεσ οικονοµικέσ συνθήκεσ, το ζήτηµα τησ επιβίωσησ µπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα και πολλοί
εργαζόµενοι παραµερίζουν πολλέσ από τισ διεκδικήσεισ τουσ ενώ φαίνεται πωσ αυξάνεται η ανεκτικότητά
τουσ απέναντι σε εκδηλώσεισ βίασ. Η αντίθετη άποψη
είναι, πωσ ειδικότερα στισ σηµερινέσ κοινωνικέσ συνθήκεσ, επιβάλλεται η προάσπιση τησ αξιοπρέπειασ και
τησ ασφαλούσ εργασίασ και η ανάδειξη αυτών των αξιών
σε πρωταρχικά ζητούµενα για την κατάκτηση περισσότερων και καλύτερων συνθηκών εργασίασ και διαβίωσησ (Κωνσταντινίδησ, 2010).

T

Εννοιολογική προσέγγιση
Το φαινόµενο συναντάται στην διεθνή βιβλιογραφία, αλλά
και σε σχετικέσ εθνικέσ νοµοθεσίεσ, µε διαφορετικέσ
ονοµασίεσ αλλά µε την ίδια περίπου έννοια (CDC/NIOSH,
1996). Ο όροσ χρησιµοποιήθηκε πρώτα από τον εθνολόγο Κοnrad Lorenz (1963), ο οποίοσ τον χρησιµοποίησε για να περιγράψει τισ επιθετικέσ συµπεριφορέσ που
είχαν αγέλεσ ζώων προκειµένου να διώξουν από την
οµάδα τουσ κάποιον παρείσακτο. Ο Leymann, το 1990,
χρησιµοποίησε τον όρο για να περιγράψει µορφέσ παρενόχλησησ σε οργανισµούσ. Η λέξη που περιγράφει την
ηθική παρενόχληση είναι ο όροσ “mobbing”, ο οποίοσ
χρησιµοποιείται ευρέωσ και προέρχεται από το αγγλικό
ρήµα “to mob” που µεταφράζεται ωσ: “κακοµεταχειρίζοµαι κάποιον”, ενώ ο ∆ρίβασ (2002), αναφέρει ότι η
λέξη σηµαίνει επιτίθεµαι, περικυκλώνω, ενοχλώ.
Μια από τισ µορφέσ βίασ, µε την οποία έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι χιλιάδεσ άνθρωποι στο χώρο εργασίασ τουσ, συνιστά η ηθική παρενόχληση ή αλλιώσ mobbing
(εκ του αγγλικού ρήµατοσ mob=επιτίθεµαι, περικυκλώνω, ενοχλώ), όπωσ είναι ο αγγλοσαξονικόσ όροσ µε τον
οποίο είναι ευρέωσ διαδεδοµένο το φαινόµενο τησ «επαναλαµβανόµενησ, καταχρηστικήσ συµπεριφοράσ οποιασ-
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δήποτε προέλευσησ, προερχόµενησ είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό περιβάλλον ενόσ οργανισµού, η
οποία εκδηλώνεται ιδιαιτέρωσ µε λέξεισ, απειλέσ, πράξεισ, χειρονοµίεσ, ή κείµενα µε σκοπό ή αποτέλεσµα την
προσβολή τησ προσωπικότητασ, τησ αξιοπρέπειασ ή τησ
φυσικήσ ή ψυχολογικήσ ακεραιότητασ ενόσ εργαζοµένου
ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου κατά την άσκηση τησ
εργασίασ του, θέτοντασ σε κίνδυνο την απασχόλησή του ή
δηµιουργώντασ έναν εκφοβιστικό, εχθρικό, υποτιµητικό,
ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον» (Hirigoyen, 2002).
Με τον όρο «παρενόχληση στο χώρο τησ εργασίασ»
πρέπει να εννοήσουµε κάθε καταχρηστική συµπεριφορά που εκδηλώνεται µε λόγια, πράξεισ, γραπτά µηνύµατα και µπορεί να ζηµιώσει την προσωπικότητα, την
αξιοπρέπεια ή τη σωµατική ή ψυχική ακεραιότητα του
ατόµου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίµα (Namie,2003). Πιο συγκεκριµένα, «η απασχόληση βιώνεται ωσ απάνθρωπη, και
οι εργαζόµενοι αισθάνονται ότι είναι αποκλεισµένοι
από το κοινωνικό περιβάλλον στουσ χώρουσ και αντιµετωπίζουν απαιτήσεισ ασυµβίβαστεσ µε την εργασία
χωρίσ να έχουν τισ φυσιολογικέσ δυνατότητεσ για να
τισ αντιµετωπίσουν» (Shallcross και συν., 2008).
Παρόλο που η παρενόχληση στο χώρο εργασίασ είναι
τόσο παλιό φαινόµενο, µόνο στισ αρχέσ του ΄90 αντιµετωπίστηκε ωσ φαινόµενο που καταστρέφει το εργασιακό κλίµα, µειώνει την παραγωγικότητα αλλά και
ευνοεί απουσίεσ των εργαζοµένων, λόγω των ψυχολογικών προβληµάτων που προκαλεί (Hill, 2001). Το
φαινόµενο µελετήθηκε αρχικά στισ αγγλοσαξονικέσ
και σκανδιναβικέσ χώρεσ (Munthe, 1989). Στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα πρωτοπόρο θέση κατέχουν
οι σκανδιναβικέσ χώρεσ, που είναι και οι µόνεσ που
έχουν θεσπίσει νόµουσ για την αντιµετώπιση τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στουσ χώρουσ εργασίασ. Μελέτεσ
στισ χώρεσ αυτέσ πραγµατοποίησαν στη Νορβηγία οι
Matthiesen, Raknes & Rökkum (1989), Kihle (1990)
και Einarsen & Raknes (1991) στη Φινλανδία οι Paanen
& Vartia (1991), Björkqvist et al (1994) και Kivimäki,Elovainio
& Vahtera (2000). Βέβαια, επιβάλλεται να ειπωθεί
πωσ αυτέσ είναι κάποιεσ απ’ τισ µελέτεσ που έχουν
διεξαχθεί παγκοσµίωσ. Επίσησ, σε πολλούσ χώρουσ
και σε σχέση µε διαφορετικούσ πληθυσµούσ, όπωσ το
σχολείο (Glover και συν., 1998, Smith, 2003), το πανεπιστήµιο (Björkqvist και αυν., 1994, Spartlan, 1995)
και ο δηµόσιοσ τοµέασ (Shallcross και συν., 2008).
Στην Ελλάδα το φαινόµενο τησ ηθικήσ παρενόχλησησ
επίσησ δεν είναι άγνωστο. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να εξαπλώνεται µε γρήγορουσ ρυθµούσ σε όλα τα
εργασιακά περιβάλλοντα και συνεπώσ και σε αυτό του
χώρου τησ υγείασ(Μ. Σπυριδάκησ, 2009). Σε έρευνα που
έκανε πρόσφατα η δηµοσιογράφοσ Πίνη (Ελευθεροτυπία, 2006), βρήκε ότι ο ένασ στουσ δέκα Έλληνεσ παραδέχεται συνθήκεσ εκφοβισµού στη δουλειά του, ενώ το
5% των Ελλήνων έχουν υποστεί περιστατικά σωµατικήσ
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βίασ στη δουλειά τουσ. Επίσησ, η έρευνα µε νοσηλευτέσ/τριεσ
στα ελληνικά Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών, κατέδειξε ότι οι συγκρούσεισ που συνιστούν εργασιακή παρενόχληση, µεταξύ συναδέλφων, εµφανίζονται σε ένα
ποσοστό τησ τάξεωσ του 24% (Νέλλα, Γκούζου, Κολοβόσ και συν., 2004). Σε συγκριτική µελέτη για την ύπαρξη ηθικήσ παρενόχλησησ σε ιδιωτικό και δηµόσιο νοσοκοµείο, έδειξε ότι και στουσ δυο χώρουσ υγείασ,
παρατηρείται υψηλό ποσοστό πιθανήσ εκδήλωσησ ηθικήσ παρενόχλησησ (Τζαµαλούκα, Μακράκησ, 2009).
Μεθοδολογία
Η αναζήτηση των πηγών τησ συγκεκριµένησ ανασκόπησησ έγινε στο διαδίκτυο. Χρησιµοποιήθηκαν οι
βάσεισ δεδοµένων:Medline, Pub Med και οι µηχανέσ
αναζήτησησ scholar google, altavista. H αναζήτηση
περιελάµβανε άρθρα που περιέγραφαν το φαινόµενο
τησ ηθικήσ παρενόχλησησ και τισ επιπτώσεισ του σε
χώρουσ εργασίασ. Επίσησ περιελάµβανε δηµοσιευµένεσ έρευνεσ που έχουν διεξαχθεί σε χώρουσ υγείασ.
Τα χρονολογικά όρια που τέθηκαν, αφορούσαν στην
εύρεση άρθρων µετά το 1985 και µέχρι το 2010. Αποκλείστηκαν άρθρα πριν από το 1985 και άρθρα στα
οποία δεν υπήρχε πρόσβαση σε ολόκληρο το κείµενο. Χρησιµοποιήθηκαν λέξεισ-κλειδιά και συνδυασµόσ αυτών: “mobbing”, “harassment”, “physical
effects”, “psychological effects”, “health professionals”,
“mobbing confrontation”, “prevention”.
Νοµοθετικό Πλαίσιο
Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει στην Ελλάδα ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
τησ ηθικήσ παρενόχλησησ. Μία πρώτη προσέγγιση προσ
την ανεύρεση νοµικήσ βάσησ για την αποτελεσµατική
προστασία των θυµάτων από την ψυχολογική βία στο
χώρο εργασίασ αποτελούν οι Γενικέσ ∆ιατάξεισ του Αστικού Κώδικα. Η ηθική παρενόχληση συνιστά αναµφίβολα µία συµπεριφορά που προσβάλει το δικαίωµα του
ατόµου στην προσωπικότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο
57ΑΚ καθένασ έχει δικαίωµα να απαιτήσει την άρση
κάθε παράνοµησ προσβολήσ τησ προσωπικότητάσ του.
Η ωσ άνω προσβολή δύναται να εγείρει αξίωση αποζηµίωσησ σύµφωνα µε τισ περί αδικοπραξίασ διατάξεισ
(Άρθρα 914 και 932 Α.Κ. (Πίνη, 2006). Αν και οι διατάξεισ αυτέσ θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη νοµική
βάση µίασ αγωγήσ για ηθική παρενόχληση, ωστόσο δεν
είναι βέβαιο κατά πόσο θα µπορούσαν να προσφέρουν
και ένα επαρκέσ επίπεδο έννοµησ προστασίασ, δεδοµένησ κυρίωσ τησ γενικήσ τουσ φύσησ καθώσ επίσησ
και του γεγονότοσ ότι η έκβαση τησ αντιδικίασ θα βασιζόταν αποκλειστικά και µόνο στην απόδειξη. Λαµβανοµένησ υπόψη τησ δυσκολίασ του να στραφεί ένασ µεµονωµένοσ εργαζόµενοσ κατά ενόσ φορέα εργασίασ ή µίασ
συγκεκριµένησ οµάδασ ή προσώπου αυτού του φορέα,
είναι εύληπτο, ότι το επίπεδο νοµικήσ προστασίασ που

θα του προσφέρεται θα πρέπει να είναι επαρκέσ (π.χ.
να φέρει ο κατηγορούµενοσ το βάροσ απόδειξησ).
Επιπλέον, το 2005 ψηφίστηκε ο Νόµοσ 3304 για την
εφαρµογή τησ αρχήσ τησ ίσησ µεταχείρισησ ανεξαρτήτωσ φυλετικήσ ή εθνοτικήσ καταγωγήσ, θρησκευτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίασ, ηλικίασ ή γενετήσιου προσανατολισµού. Ο Νόµοσ αυτόσ αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων
στον εργασιακό τουσ χώρο ασχέτωσ φυλετικήσ ή εθνικήσ τουσ καταγωγήσ. Τέλοσ, ο νόµοσ 2000/78/ΕΚ για
τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία έχει ωσ βασικό σκοπό την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικήσ ή εθνοτικήσ καταγωγήσ καθώσ και την καταπολέµηση
των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίασ, ηλικίασ ή γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα τησ απασχόλησησ και τησ εργασίασ.
Ωστόσο ο ωσ άνω Νόµοσ, όπωσ αντίστοιχα έχει διατυπωθεί και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για τισ Οδηγίεσ των
οποίων αποτελεί ενσωµάτωση, ενώ έχει ωσ σκοπό να
πατάξει το κατάφορο τησ παραβίασησ των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και τησ προσβολήσ τησ ανθρώπινησ αξιοπρέπειασ στον εργασιακό χώρο, ωστόσο, περιορίζει το
παράνοµο των παρενοχλήσεων µόνο σε αυτέσ που έχουν
ωσ έρεισµα τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, το θρήσκευµα ή τισ πεποιθήσεισ του εργαζόµενου, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισµό και
δεν εστιάζει στην πάταξη του τελικού αποτελέσµατοσ
των οποιονδήποτε παρενοχλητικών και υβριστικών ενεργειών των οποίων κάποιοσ µπορεί να γίνει αντικείµενο
στο χώρο εργασίασ και που είναι η καταρράκωση τησ
ανθρώπινησ τιµήσ, η στέρηση τησ δηµιουργικήσ έκφρασησ που επιτυγχάνεται κατά βάση µέσω τησ εργασίασ,
οι επιπτώσεισ στην ψυχική και σωµατική του υγεία, η
απώλεια τησ ίδιασ τησ εργασίασ. Εφόσον αυτό που ενδιαφέρει τον νοµοθέτη (κοινοτικό και εγχώριο) είναι η εξασφάλιση υγιών συνθηκών στην εργασία για όλουσ τουσ
εργαζόµενουσ, είναι εξαιρετικά επιτακτική η ανάγκη
τροποποίησησ και συµπλήρωσησ του Νόµου 3304, ή η
εισαγωγή µίασ νέασ ad hoc νοµοθετικήσ πρωτοβουλίασ
προκειµένου να καλύπτεται και να θεωρείται κολάσιµη
κάθε µορφή ψυχολογικήσ βίασ που αντίκειται στην έννοια
του σεβασµού του ανθρώπου και όχι να περιορίζεται στο
τιµωρητέο συγκεκριµένων µόνο πράξεων(Ντότσικα,2003).
Hθική παρενόχληση στο χώρο εργασίασ
Αίτια του Φαινοµένου
Η ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίασ αφορά σε
επαναλαµβανόµενεσ και διαρκείσ συµπεριφορέσ, που
επαναλαµβάνονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και
µε µεγάλη συχνότητα. Η χρονική διάρκεια και η συχνότητα µε την οποία το άτοµο δέχεται την ηθική παρενόχληση, ο σκοπόσ για τον οποίο παρενοχλεί ο θύτησ το
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θύµα και η σχέση εξουσίασ θύµατοσ–θύτη είναι στοιχεία που συµβάλλουν σηµαντικά στην κατανόηση τησ
έννοιασ (Τζαµαλούκα Γ., 2007). Καταρχάσ, οι λόγοι και
οι τρόποι µε τουσ οποίουσ κάποιοσ γίνεται θύµα µιασ
τέτοιασ συµπεριφοράσ, υπακούν σε κάποιουσ γενικούσ
κανόνεσ. Υποστηρίζεται ότι αιτίεσ του φαινοµένου ενδέχεται να είναι η διαφορετικότητά κάποιου (από τισ σεξουαλικέσ του προτιµήσεισ έωσ τον τρόπο που σκέφτεται),
η ζήλια και ο ανταγωνισµόσ, ο φόβοσ για ό,τι δεν ελέγχουµε, η περιφρούρηση ανοµολόγητων «µυστικών» (µια
οµάδα εργαζόµενων µπορεί να παρενοχλήσει όποιον
δεν ενταχθεί στισ µικροαπάτεσ που κάνουν όλοι) και
συχνότερα η προσπάθεια για εξαναγκασµό του θύµατοσ
σε παραίτηση µε το ελάχιστο δυνατό κόστοσ για την
εταιρεία/οργανισµό/εργοδότη (Hirigoyen, 2002).
Η επιλογή των συµπεριφορών ποικίλει και εξαρτάται εν πολλοίσ από την ιεραρχική θέση του «δράστη».
Παρενόχληση µπορεί να ασκηθεί από τον ιεραρχικά
ανώτερο, από συναδέλφουσ τησ ιδίασ βαθµίδασ και από
υφισταµένουσ (Einarsen S & Skogstad A,1996). Τα ωσ
άνω πρόσωπα δύναται να ενεργούν τόσο σε οµάδεσ όσο
και µόνα τουσ. Οι τρόποι να πληγώσεισ τον παρενοχλούµενο; Η αποµόνωση, η παράλογη ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων ή αντίθετα η ανάθεση άχαρων και υποτιµητικών καθηκόντων, διαρκείσ και αδικαιολόγητεσ
επικρίσεισ και συκοφαντίεσ, η επιδίωξη να χάσει το
θύµα την αίσθηση τησ ευθυκρισίασ, η χρησιµοποίηση
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων και γενικά

Πίνακασ 1.
Ψυχολογικέσ Επιπτώσεισ τησ ηθικήσ παρενόχλησησ
• Έντονο άγχοσ
• Μειωµένη αντοχή στο άγχοσ
• Έντονη δυσφορία
• Ευερεθιστότητα/επιθετικότητα
• Ανταγωνισµόσ
• Απώλεια αυτοελέγχου
• ∆υσκολία επικοινωνίασ
• Ανικανότητα εξωτερίκευσησ συναισθηµάτων
• Μελαγχολία/κατάθλιψη
• Συναισθήµατα µοναξιάσ, αποτυχίασ,
ανικανότητασ, απογοήτευσησ, παραίτησησ
• αίσθηµα ενοχήσ ή/και ντροπήσ
• ∆ιαταραχέσ προσωπικότητασ
• Φοβίεσ
• Μανία
• Κατάχρηση ουσιών (καπνόσ, καφεΐνη, αλκοόλ)
• Αυτοκτονικέσ τάσεισ
• ∆ιαταραχή Μετατραυµατικού Στρεσ
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ενέργειεσ που θα µπορούσαν να θίξουν την επαγγελµατική και κοινωνική εικόνα του θύµατοσ στο πλαίσιο
των εργασιακών του σχέσεων (Hirigoyen, 2002).
Οι προδιαθεσικοί παράγοντεσ οι οποίοι συντελούν
στην ενεργοποίηση φαινοµένων ηθικήσ παρενόχλησησ σε εργασιακούσ χώρουσ είναι οι παρακάτω:
• Άγχοσ
Είναι αναπόφευκτο σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον να
υπάρχει άγχοσ λόγω του φόρτου εργασίασ και αυτό
είναι φυσιολογικό ωσ ένα βαθµό. Στόχοσ δεν είναι
µέσω του άγχουσ να καταστραφεί ο εργαζόµενοσ, αλλά,
αντίθετα, επιδιώκεται να γίνει πιο αποδοτικόσ. Στην
ηθική παρενόχληση, απεναντίασ, βρίσκεται στο στόχαστρο το ίδιο άτοµο, µε σκοπό -λιγότερο ή περισσότερο συνειδητό- να του προκληθεί βλάβη. Σ’ αυτή την
περίπτωση, η πρόθεση δεν είναι η βελτίωση τησ παραγωγήσ ή η καλυτέρευση των αποτελεσµάτων, αλλά η
προσβολή του εργαζόµενου (Leymann Η., 1993).
• Επαγγελµατικέσ δυσκολίεσ, κακέσ εργασιακέσ συν θήκεσ, φόρτοσ εργασίασ
Η ηθική παρενόχληση δεν πρέπει να µπερδεύεται µε
ορισµένεσ επαγγελµατικέσ δυσκολίεσ, όπου δεν έχουν
παρασχεθεί στον εργαζόµενο τα απαραίτητα υλικά
µέσα για να φέρει εισ πέρασ το έργο του ή αυτό είναι
δυσανάλογο των ικανοτήτων του. Η ίδια σύγχυση πρέπει να αποφεύγεται και όταν γίνεται λόγοσ για κακέσ
εργασιακέσ συνθήκεσ ή αυξηµένο φόρτο εργασίασ. Σε
περίπτωση ηθικήσ παρενόχλησησ, η υποβάθµιση των
συνθηκών εργασίασ γίνεται σταδιακά και είναι τόσο
αδιόρατη, που γίνεται αντιληπτή µόνο συγκρινόµενη
µε την κατάσταση των υπόλοιπων συναδέλφων. Υφίσταται παρενόχληση, αν ένασ µόνο εργαζόµενοσ έχει
αυτή την ειδική µεταχείριση ή αν αυτό έχει ωσ σκοπό
να τον υποβαθµίσει ή/και να πλήξει το ηθικό του
(Cooper C.L., 1988, Leymann H & Gipard R., 1993).
• Αυστηρότητα των ανώτερων στελεχών
Κάποιοσ που βρίσκεται σε µία ανώτερη ή διευθυντική
θέση, είναι αναµενόµενο να επιδεικνύει αρκετέσ φορέσ
αυστηρή στάση λόγω των αυξηµένων ευθυνών και αρµοδιοτήτων που έχει. Αρχίζει όµωσ να υπάρχει ηθική παρενόχληση, όταν ένασ προϊστάµενοσ χρησιµοποιεί διαστροφικά µέσα και επιδεικνύει τυραννική συµπεριφορά
µεταβαίνοντασ στην εκµετάλλευση. Ασκεί, τότε, µια τροµερή πίεση στουσ υφισταµένουσ του ή τουσ φέρεται
βίαια λοιδορώντασ και προσβάλλοντάσ τουσ χωρίσ κανένα σεβασµό στο πρόσωπό τουσ(Τζαµαλούκα., 2007).
• Σύγκρουση – παρεξήγηση
Είναι αναπόφευκτο σ’ ένα περιβάλλον εργασίασ, όπου
συνυπάρχουν πολλοί, να προκύψουν διαφωνίεσ, διαπληκτισµοί και συγκρούσεισ. Όµωσ µια σύγκρουση είναι
πηγή ανανέωσησ και αναδιοργάνωσησ, που δηµιουργεί
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Πίνακασ 2.
Οργανικέσ Επιπτώσεισ τησ ηθικήσ παρενόχλησησ
• Κεφαλαλγίεσ/ηµικρανίεσ
• Γαστρεντερικέσ διαταραχέσ
• ∆ιαταραχέσ ύπνου
• Ταχυκαρδία
• Πόνοι στήθουσ
• Τρόµοσ - ταραχή
• Κοιλιακά άλγη
• ∆υσπεψία, αίσθηµα καύσου, µετεωρισµόσ
• Ναυτία, εµετοί
• Λιποθυµικά επεισόδια
• ∆ιαταραχέσ εµµήνου ρύσεωσ
• Μυαλγίεσ, κράµπεσ, µυϊκοί σπασµοί
• Νευρικέσ συσπάσεισ, tics
• Υπόταση / υπέρταση
• Έντονη εφίδρωση
• Κνησµοί
• Συχνουρία
• ∆ιαταραχέσ σεξουαλικήσ διάθεσησ
• Χαµηλή θερµοκρασία άνω και κάτω άκρων

Πίνακασ 3.
Επιπτώσεισ σε Οργανισµούσ
• χαµηλή διαχείρισησ τησ απόδοσησ
• αυξανόµενεσ αδικαιολόγητεσ επανειληµµένεσ
απουσίεσ
• υψηλόσ κύκλο κίνησησ εργαζοµένων
• αυξανόµενεσ υπερωρίεσ,
• µείωση των προδιαγραφών ποιότητασ,
• αδυναµία τήρησησ προθεσµιών,
• ελλιπήσ εξυπηρέτηση πελατών
• πτώση του ηθικού των εργαζοµένων,
• αυξηµένοσ κύκλοσ κίνησησ εργαζοµένων
• µειωµένη ικανοποίηση πελατών
• αυξανόµενοσ αριθµόσ ατυχηµάτων
• αυξηµένη ανάγκη για στενότερη επίβλεψη
• αδυναµία λήψησ σωστών αποφάσεων ή
παράταση τησ διαδικασίασ
• επιδείνωση τησ φήµησ του οργανισµού
την ανάγκη του προβληµατισµού και τησ λειτουργίασ µε
καινούργιουσ τρόπουσ. Όσο όµωσ µια σύγκρουση παραµένει άλυτη, έχει την τάση να διογκώνεται. Οι διαµάχεσ

που αργούν να λυθούν, δηµιουργούν µια κρυφή πληγή
και συνεχίζουν να δρουν υπόγεια. Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνοσ να περάσουµε στη διαδικασία τησ
ηθικήσ παρενόχλησησ.Στην ηθική παρενόχληση δεν πρόκειται πλέον για µια συµµετρική σχέση όπωσ στη σύγκρουση, άλλα για µια σχέση εξουσιαστή-εξουσιαζόµενου,
όπου ο πρώτοσ κάνει το“θύµα” να χάσει τη ταυτότητά
του (Einarsen S, Skogstad A.,1996, Cooper C.L., 1988).
• ∆ικαιολογηµένεσ επιθέσεισ
Μια δικαιολογηµένη λεκτική επίθεση είναι µια πράξη βίασ αλλά µπορεί να είναι απλά η έκφραση µιασ
αντίδρασησ και µιασ παρόρµησησ. Αντίθετα, επαναλαµβανόµενεσ κατηγορίεσ είναι ηθική παρενόχληση,
ειδικά αν συνοδεύεται και από άλλεσ υποτιµητικέσ
πράξεισ εναντίον του ατόµου. Η παρενόχληση είναι
µια επίθεση «διηνεκήσ» (Cooper C.L., 1988).
Κατηγορίεσ Εργασιακήσ Παρενόχλησησ
Οι ερευνητέσ χωρίζουν την εργασιακή παρενόχληση
σε 3 κατηγορίεσ:
• Κατιούσα ή κάθετη: είναι η παρενόχληση που προέρχεται από τον προϊστάµενο προσ κάποιον υφιστάµενο. Ο ίδιοσ ο ορισµόσ του υφισταµένου παραπέµπει
σε µια σχέση ανισότητασ κάνοντασ πάντα δύσκολη τη
διάκριση ανάµεσα στισ καταχρηστικέσ συµπεριφορέσ
και στα προνόµια των ιεραρχικά ανώτερων.
• Οριζόντια: είναι η παρενόχληση που γίνεται µεταξύ συναδέλφων τησ ίδιασ βαθµίδασ
• Ανιούσα: είναι η παρενόχληση που γίνεται από κάποιον υφιστάµενο ή οµάδα υφισταµένων εναντίον προϊσταµένου. Είναι η σπανιότερη µορφή παρενόχλησησ, εντούτοισ όµωσ µπορεί να είναι εξίσου καταστροφική.( Cooper
C.L. & Payne R, 1988, Leymann H., 1993, Hirigoyen
M-F, 2002, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2002, Ντότσικα, Μ., 2007).
∆ιαφοροποίηση παρενόχλησησ µεταξύ δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα εργασίασ
Παρόλο που η παρενόχληση εφαρµόζεται όπου το επιτρέπει ο τρόποσ οργάνωσησ, υπάρχουν εργασιακοί χώροι
που είναι περισσότερο εκτεθειµένοι. Τέτοιοι χώροι είναι
ο δηµόσιοσ και ιδιωτικόσ τοµέασ. Στον δηµόσιο τοµέα,
η παρενόχληση µπορεί να διαρκέσει αρκετά µεγάλο
διάστηµα, ωσ και χρόνια, γιατί κατά βάση τα άτοµα προστατεύονται και δεν µπορούν εύκολα ν’απολυθούν, παρά
σε περίπτωση πολύ σοβαρού παραπτώµατοσ. Αντίθετα, στον ιδιωτικό είναι βιαιότερη, διαρκεί πιο λίγο και
αρκετά συχνά τελειώνει µε την αποχώρηση του θύµατοσ. Γι’ αυτό το λόγο, στο δηµόσιο τοµέα, οι µέθοδοι τησ
παρενόχλησησ είναι περισσότερο ολέθριεσ και έχουν
δραµατικά αποτελέσµατα στην υγεία αλλά και στην προσωπικότητα των θυµάτων. Η κατάχρηση εξουσίασ είναι
συχνή στον τοµέα αυτό. Έτσι, γίνεται κατανοητό γιατί
µερικοί υπάλληλοι που είχαν εξιδανικεύσει το δηµόσιο έχουν απογοητευτεί. (Shallcross και συν., 2008).
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Εκδηλώσεισ ηθικήσ παρενόχλησησ
Σ’ όποιον τοµέα ή εργασιακό περιβάλλον κι αν συναντάται η ηθική παρενόχληση ή αλλιώσ το mobbing, στο πλαίσιο µεταξύ συναδέλφων ή µεταξύ ανώτερου και κατώτερου στην ιεραρχία, είναι σχεδόν στερεότυποι οι τρόποι
µε τουσ οποίουσ εκφράζεται. Η ∆ρ. Marie-France Hirigoyen
(2002) συνοψίζει όλεσ αυτέσ τισ αδικαιολόγητεσ συµπεριφορέσ ταξινοµηµένεσ σε πέντε κατηγορίεσ:
1. Προσβολέσ των συνθηκών εργασίασ
2. Αποµόνωση και άρνηση επικοινωνίασ
3. Προσβολή τησ αξιοπρέπειασ
4. Λεκτική, σωµατική ή σεξουαλική βία.
5. Προσβολέσ µε βάση το κοινωνικό πρότυπο, δηλαδή( το φύλο, την ηλικία, το θρήσκευµα, τη φυλή, την
κοινωνική καταγωγή).
Όλεσ οι µελέτεσ και οι ερευνητέσ (Leymann 1996,
Quine 1999, Ίδρυµα ∆ουβλίνου 2000, Hirigoyen 2002,
Έκθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2001, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
2002), κάνουν εκτενή λόγο για τισ σοβαρέσ επιπτώσεισ τησ εργασιακήσ παρενόχλησησ.
Επιπτώσεισ στο Άτοµο που Υφίσταται Ηθική Παρενόχληση
Οι επιπτώσεισ τησ ηθικήσ παρενόχλησησ είναι ιδιαίτερα σηµαντικέσ τόσο για την πνευµατική, ψυχολογική και σωµατική υγεία του εργαζοµένου που την υφίσταται, αλλά και για τον ίδιο τον οργανισµό στα πλαίσια

του οποίου παρατηρούνται τέτοια φαινόµενα. Αν και
δεν είναι ακόµα δυνατόν να αποτιµηθούν ξεκάθαρα
όλεσ οι διαστάσεισ του φαινοµένου, αφού µόλισ πρόσφατα έχει ξεκινήσει η εκτεταµένη µελέτη του, οι πρώτεσ επιστηµονικά τεκµηριωµένεσ µελέτεσ δείχνουν ότι
τα αποτελέσµατα τησ ηθικήσ παρενόχλησησ µπορεί να
αποβούν καταστροφικά(Einarsen & Raknes, 1997).
• Ψυχολογικέσ επιπτώσεισ τησ παρενόχλησησ
Ωσ προσ τισ επιπτώσεισ τησ παρενόχλησησ στην ψυχολογία του εργαζοµένου ακολουθεί µια λίστα (πίνακασ 1)
µε τα πιο συνηθισµένα και σοβαρά συµπτώµατα που ο
εργαζόµενοσ παρουσιάζει, χωρίσ αυτό να σηµαίνει πωσ
δεν υπάρχουν και άλλα που παρουσιάζονται λιγότερο
συχνά. Μελετώντασ τη βιβλιογραφία βρέθηκε από τισ
παραπάνω επιπτώσεισ τησ εργασιακήσ παρενόχλησησ
να συναντώνται µε µεγαλύτερη συχνότητα το άγχοσ και
η κατάθλιψη (Mayhew και συν., 2004, Hirigoyen, 2002).
• Οργανικέσ επιπτώσεισ τησ παρενόχλησησ
Επανερχόµενοι στισ αρνητικέσ επιπτώσεισ τησ ηθικήσ
παρενόχλησησ στην εργασία ή αλλιώσ του Mobbing,
προχωράµε στην αναφορά των συµπτωµάτων που προκαλεί στον εργαζόµενο σε σωµατικό επίπεδο. Η πίεση,
η ανασφάλεια και η ανησυχία καθώσ και το άγχοσ που
προκαλεί µια διαρκήσ παρενόχληση στον εργασιακό
χώρο προκαλεί µια σειρά ψυχοσωµατικών διαταραχών
στον εργαζόµενο (πίνακασ 2). (Hirigoyen, 2002, Felson,
1992).

Πίνακασ 4.
Προληπτικά µέτρα για την Ηθική Παρενόχληση
Πρόληψη στο εργασιακό περιβάλλον
• Ενεργοποίηση των ανώτερων στελεχών
• Καλέσ συνθήκεσ εργασίασ-καλό εργασιακό κλίµα
• Έγκαιροσ εντοπισµόσ
• ∆ιαρκήσ επαγρύπνηση
• Όρια – Κώδικασ καλήσ συµπεριφοράσ
• Θέσπιση εσωτερικού κανονισµού
• Σεβασµόσ τησ µοναδικότητασ του ατόµου
• Ενίσχυση του διαλόγου
• Καλή επικοινωνία
• Αποδοχή τησ αντιπαράθεσησ
• Σεβασµόσ και καλλιέργεια των ηθικών αξιών
• Επιµόρφωσηδιευθυντικών στελεχών
• Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση των εργαζοµένων
• ∆ιαµεσολαβητικό όργανο
• ∆ιατήρηση του “image”
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• Επιπτώσεισ τησ παρενόχλησησ στο εργασιακό περι βάλλον
Οι σοβαρέσ επιπτώσεισ τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στον
χώρο εργασίασ δεν περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο
στο ίδιο το θύµα αλλά επεκτείνονται και στον οργανισµό
στον οποίο εκδηλώνονται τέτοιου είδουσ φαινόµενα και
αναφέρονται κυρίωσ: α) στο οικονοµικό κόστοσ για την
αποζηµίωση των παρενοχληθέντων που καταφεύγουν
σε παραίτηση και το κόστοσ πρόσληψησ νέων υπαλλήλων προσ αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν και β)
το επιπρόσθετο κόστοσ τησ πολύτιµησ εµπειρίασ και
γνώσησ που στερούν από τον οργανισµό τα θύµατα µε
την παραίτησή τουσ (Einarsen και συν., 1994).
Ο οικονοµικόσ αντίκτυποσ για τισ επιχειρήσεισ είναι
σηµαντικόσ καθώσ το επίπεδο απόδοσησ ενόσ εργαζόµενου που υφίσταται ηθική παρενόχληση δύναται να
µειωθεί αισθητά ιδίωσ όσον αφορά τισ ικανότητεσ του,
τισ αντιστάσεισ του στο εργασιακό άγχοσ και την προσοχή του, µε συχνό αποτέλεσµα την εκδήλωση ψυχικήσ
ή σωµατικήσ ασθένειασ. Το ωσ άνω µεταφράζεται σε
αύξηση των δαπανών λόγω µακροχρόνιασ απουσίασ για
λόγουσ υγείασ (αναρρωτικέσ άδειεσ), πρόωρησ συνταξιοδότησησ και κατά συνέπεια πτώσησ τησ παραγωγικότητασ (Zapf και συν., 1996α Abrams & Robinson,
2002). Επίσησ η Εργασιακή Ψυχολογική Κακοµεταχείριση διαβρώνει το κεφάλαιο που λέγεται ανθρώπινο
δυναµικό τησ επιχείρησησ, γιατί στην πραγµατικότητα
δηλητηριάζει όλο το εργασιακό κλίµα και όχι µόνο τον
εργαζόµενο-στόχο (Einarsen & Skogstad, 1996). Ωσ
προσ τισ επιπτώσεισ ακολουθεί λίστα(πίνακασ 3),(Spector
και συν., 1988α Hirigoyen, 2002).

Η παρενόχληση σε χώρουσ υγείασ
Ιστορικά, τα νοσοκοµεία είχαν πάντοτε µια αυστηρά
ιεραρχηµένη δοµή, στην οποία οι ιατροί ανήκουν σε διαφορετικό καθεστώσ. Οι νοσηλευτέσ εξαρτώνται ταυτόχρονα από τουσ/τισ προϊσταµένουσ/εσ ή και τουσ ιατρούσ
πολλέσ φορέσ, γεγονόσ που µπορεί να δηµιουργήσει
σύγχυση που ευνοεί τισ παρεξηγήσεισ, τισ προσβολέσ
και την κατάχρηση εξουσίασ. Παράλληλα όµωσ, η επαφή µε την ασθένεια, τον πόνο και το θάνατο επηρεάζει
το ιατρό-νοσηλευτικό προσωπικό που αντιδρά όπωσ
µπορεί- ακόµη και κυνικά κάποιεσ φορέσ. Οι εργασιακέσ δυσκολίεσ έρχονται στην επιφάνεια διογκωµένεσ
και ο εργαζόµενοσ µπορεί να στιγµατιστεί. Το mobbing
προκαλεί καταστροφικά αποτελέσµατα στη σωµατική
και ψυχική υγεία των εργαζοµένων και κατ’ επέκταση,
των οικογενειών τουσ. Η προσβλητική µεταχείριση και
η λεκτική κακοποίηση οδηγεί πολλούσ εργαζόµενουσ
σε µακροχρόνια απουσία από την εργασία (Quine, 1999).
Το σύνδροµο mobbing εκδηλώνεται κυρίωσ µε σοβαρέσ επιπτώσεισ που µπορεί να λάβουν τη µορφή αυξηµένων δυσκολιών συνεργασίασ, µειωµένησ αντοχήσ στο
άγχοσ, σωµατικήσ δυσφορίασ, καταχρήσεων και ψυχολογικών αντιδράσεων. Επίσησ µπορεί να επιφέρει στον
εργαζόµενο δυσκολίεσ στον ύπνο, κατάθλιψη, έντονη επιθετικότητα και σωµατική κόπωση. Οδηγεί σε ασθένειεσ
που σχετίζονται µε το εργασιακό άγχοσ, την επαγγελµατική εξουθένωση και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την
υγεία, καθώσ υφίσταται σαφήσ σχέση µεταξύ αφ’ ενόσ
τησ ηθικήσ παρενόχλησησ και αφ’ ετέρου του άγχουσ και
τησ εργασίασ µε υψηλό βαθµό έντασησ, αυξηµένο ανταγωνισµό και µειωµένη αίσθηση εργασιακήσ ασφάλειασ

Πίνακασ 5.
Μέτρα προληπτικήσ δράσησ
• Εκστρατεία πληροφόρησησ των εργαζοµένων. Αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη µέθοδο πρόληψησ, που
µπορεί να πάρει πολλέσ µορφέσ. Μία από αυτέσ είναι η έκδοση και διάθεση ενηµερωτικών εντύπων, µέσα
από τα οποία οι εργαζόµενοι θα µπορούν να πληροφορηθούν για τα δικαιώµατα και τισ υποχρεώσεισ τουσ,
παράλληλα µε τισ αρνητικέσ επιπτώσεισ του φαινοµένου στον οργανισµό.
• Συστηµατική συλλογή πληροφοριών σχετικά µε φαινόµενα ηθικήσ παρενόχλησησ στον οργανισµό. Η συλλογή αυτή µπορεί να γίνει µέσω ειδικών ερωτηµατολογίων, τακτικών συζητήσεων µε το προσωπικό, ή µε
την αναζήτηση των αιτιών για τισ συχνέσ απουσίεσ των εργαζοµένων.
• Εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων από ειδικούσ επιστήµονεσ.
• ∆ηµιουργία κατάλληλων υποδοµών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, που µπορεί να περιλαµβάνουν
από οµάδεσ στήριξησ των εργαζοµένων έωσ τη σύνταξη ενόσ κοινού κώδικα δεοντολογίασ ενάντια στην
ηθική παρενόχληση.
• Αναδιοργάνωση του καταµερισµού εργασίασ και τησ κατανοµήσ ευθυνών. Το µέτρο αυτό µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα διευκολυντικό στο ∆ηµόσιο Τοµέα, όπου αρκετά συχνά η έλλειψη συγκεκριµένων κανόνων
και ευθυνών ευνοεί φαινόµενα κατάχρησησ εξουσίασ και παρενόχλησησ.

Τόµος 6 - Τεύχος 1
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(Hirigoyen, 2002). Σε ελληνική συγκριτική µελέτη για την
ηθική παρενόχληση σε νοσηλευτικό προσωπικό σε ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Νοσοκοµείο (2007), έδειξε ότι οι κυριότερεσ ψυχολογικέσ επιπτώσεισ τησ παρενόχλησησ στουσ
Νοσηλευτέσ είναι το άγχοσ (47,2%), η µειωµένη αντοχή
σ’ αυτό (23,9%), η δυσκολία επικοινωνίασ (18,7%), η ευερεθιστότητα (20,8%) η δυσφορία (18,4%), επιθετικότητα
(14,7%) και η κατάθλιψη (8,2%). Σοβαρέσ είναι και οι
οργανικέσ επιπτώσεισ τησ παρενόχλησησ µε συνηθέστερεσ τισ κεφαλαλγίεσ (52,8%), τισ διαταραχέσ ύπνου (31,2%),
την ταχυκαρδία (22,8%), τισ γαστρεντερικέσ διαταραχέσ
(20,7%) και τισ διαταραχέσ αρτηριακήσ πίεσησ (12,6%),(
Παπαδάκη Μ., Χουστουλάκη Ε., Τσιράκοσ ∆., 2007).
Από τισ σοβαρέσ αρνητικέσ επιπτώσεισ τησ ηθικήσ
παρενόχλησησ στην ψυχική υγεία των εργαζοµένων,
κυρίαρχη θέση κατέχουν το άγχοσ, η κατάθλιψη, η επαγγελµατική εξουθένωση και το µετατραυµατικό stress.
Το γεγονόσ αυτό επιβεβαιώνεται και από τισ πρόσφατεσ
µελέτεσ που έχουν διεξαχθεί. Πιο συγκεκριµένα, από
την έρευνα που διεξήγαγε το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου (2000),
άγχοσ παρουσίαζε το 28% του συνολικού δείγµατοσ
(n=21.500) των εργαζοµένων στα κράτη-µέλη. Σε άλλη
έρευνα (Quine 1999), άγχοσ παρουσιάζει το 22,5% των
εργαζοµένων, κατάθλιψη το 8% και έντονη ανησυχία το
30%. Μια από τισ πλέον πρόσφατεσ µελέτεσ είναι αυτή
που έκανε δι’ αλληλογραφίασ η Marie-France Hirigoyen
στη Γαλλία. Από τα αποτελέσµατα, τα οποία παραθέτει
σε βιβλίο τησ (2001), βρήκε ότι το 69% του δείγµατόσ
τησ παρουσίασαν βαριάσ µορφήσ κατάθλιψη, που σηµαίνει ότι χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση, και το 52%
εµφάνισαν ψυχοσωµατικέσ διαταραχέσ.
Η φύση του επαγγέλµατοσ του ιατρού και του νοσηλευτή είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται συγκρούσεισ µεταξύ των νοσηλευτών και µεταξύ νοσηλευτών και ιατρών ή
και ανωτέρων. Αυτό συµβαίνει λόγω τησ απουσίασ, συχνάπυκνά, καταµερισµού των ευθυνών και καθορισµού των
ρόλων για κάθε οµάδα. Σύµφωνα µε έρευνα στην Νέα
Ζηλανδία, οι συγκρούσεισ ρόλων, καθηκόντων και ευθυνών µεταξύ ιατρών και νοσηλευτών αποτελεί επίσησ αιτία
άγχουσ και ψυχολογικών προβληµάτων (Dewe, 1987).
Σύµφωνα µε τουσ Ivancevich & Matteson (1980), σύγκρουση ρόλων έχουµε όταν ο εργαζόµενοσ αισθάνεται ότι πρέπει να ικανοποιήσει διαφορετικών ειδών απαιτήσεισ και
προσδοκίεσ ή όταν η συµµόρφωση µε ορισµένεσ απαιτήσεισ του ρόλου κάνει δύσκολη ή αδύνατη τη συµµόρφωση µε κάποιεσ άλλεσ πλευρέσ του ρόλου. Μια τέτοια
κατάσταση µπορεί να προέρχεται από δύο διαφορετικούσ
ρόλουσ που ασκεί το ίδιο το άτοµο (π.χ. προϊστάµενοσ
και υφιστάµενοσ, ταυτόχρονα), οπότε υπάρχουν διαφορετικέσ προσδοκίεσ απ’ αυτόν από διαφορετικέσ οµάδεσ
στον ίδιο χώρο εργασίασ» (Καντάσ, 1995).
Μια άλλη σηµαντική πηγή στρεσ είναι η αµφισβήτηση
του ρόλου. Κάθε άτοµο που εργάζεται µε ζήλο περιµένει
τη θετική ανταπόκριση και την αναγνώριση από τουσ
άλλουσ. Όταν όµωσ δεν υπάρχει αναγνώριση από τουσ
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άλλουσ αλλά αντίθετα υπάρχει αµφισβήτηση, τότε το άτοµο στρεσάρεται, απογοητεύεται και βρίσκεται σε µία συνεχή αγωνία και υπερένταση, γεγονόσ που µπορεί να το κάνει
να χάσει την αυτοπεποίθησή του και να «παραιτηθεί», από
τισ προσπάθειεσ του. Η αµφισβήτηση του ρόλου επιδρά
δυσµενώσ στην ψυχική ευεξία του ατόµου, ειδικά όταν
χαρακτηρίζεται από µειωµένο αυτοέλεγχο (Jimmieson,
2000). Αξίζει να σηµειωθεί η µελέτη του Margolis και συν.
(1974), όπου ερευνητέσ εντόπισαν ορισµένεσ σηµαντικέσ
σχέσεισ µεταξύ αµφισβήτησησ ρόλου και συγκεκριµένων
συµπτωµάτων ψυχικήσ και σωµατικήσ νόσου όπωσ: κατάθλιψησ, επαγγελµατικήσ δυσαρέσκειασ, δυσαρέσκειασ
από τη ζωή, µειωµένων εργασιακών κινήτρων, µειωµένων επιπέδων αυτοεκτίµησησ και πρόθεσησ αποχώρησησ
από την εργασία (Αντωνίου, 2006).
Γιατροί, νοσηλευτέσ και άλλοι επαγγελµατίεσ υγείασ, υπερασπίζονται την άποψη ότι συχνά δηµιουργούνται συναισθηµατικά προβλήµατα όταν οι σχέσεισ µεταξύ των υφισταµένων και του διευθυντή για τον ένα ή
άλλον λόγο, χωλαίνουν σε ψυχολογικό επίπεδο(Cooper,
2002). Ο ερευνητήσ του στρεσ Hans Selye, υποστήριζε,
ότι το να µάθει κανείσ να ζει µε άλλουσ ανθρώπουσ είναι
µια από τισ πιο στρεσογόνεσ πλευρέσ τησ ζωήσ. Οι αρµονικέσ σχέσεισ µεταξύ των µελών µιασ οµάδασ, είναι το
κλειδί για την καλή υγεία του ατόµου και την καλή λειτουργία του οργανισµού (Cooper, 2002).
Υπερβολικέσ και σε πολλέσ περιπτώσεισ ανεξέλεγκτεσ απαιτήσεισ και πιέσεισ µπορούν να προκληθούν
από κακό σχεδιασµό τησ εργασίασ, κακή διαχείριση και
ανικανοποίητεσ εργασιακέσ συνθήκεσ. Εξαιτίασ λοιπόν
αυτών των συνθηκών είναι δυνατό οι εργαζόµενοι στα
νοσοκοµεία να µην λαµβάνουν την ικανοποιητική υποστήριξη από τουσ άλλουσ ή να µην έχουν αρκετό έλεγχο τησ εργασίασ τουσ και των πιέσεών τησ (Leka et al.,
2003). Σε έρευνα που έγινε σε ιατρούσ στη Βοσνία(2006)
για την ηθική παρενόχληση, το άγχοσ και τισ συνθήκεσ
εργασίασ, έδειξε ότι η έλλειψη υποστήριξησ από προϊσταµένουσ και συναδέλφουσ ήταν προγνωστικοί παράγοντεσ για την εκδήλωση ψυχοσωµατικών συµπτωµάτων ( Pranjic N., Males-Bilic L., et al, 2006). Έρευνα
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων σε νοσηλευτέσ, µε σκοπό να διερευνηθούν οι αγχογόνοι παράγοντεσ, έδειξαν ότι η κακή διοίκηση και η άσκηση εξουσίασ, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα άγχουσ και
καταθλιπτικών συµπτωµάτων στουσ νοσηλευτέσ (Καυκιά, & Σπυρόπουλοσ, 1995). Τελικά οι περισσότερεσ
αιτίεσ εµφάνισησ του φαινοµένου ηθικήσ παρενόχλησησ στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ αφορούν τον τρόπο µε
τον οποίο είναι σχεδιασµένη η εργασία και τον τρόπο µε
τον οποίο τα νοσοκοµεία διοικούνται. Επειδή αυτέσ οι
πτυχέσ τησ εργασίασ έχουν τη δυνατότητα για την πρόκληση τησ βλάβησ, καλούνται κίνδυνοι, σχετιζόµενοι µε
το στρεσ ή (αλλιώσ) πιο απλά στρεσογόνοι παράγοντεσ.
Ασ µην ξεχνάµε ότι το να είναι οι εργαζόµενοι υγιείσ και
ικανοποιηµένοι από την εργασία τουσ και από τισ συν-
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θήκεσ, ωφελεί και τον οργανισµό. Το όφελοσ δηλαδή
του οργανισµού έγκειται στην µεγαλύτερη αφοσίωση του
προσωπικού στην εργασία και στην καλύτερη απόδοση
(Καυκιά, Σπυρόπουλοσ, 1995).
Αντιµετώπιση Εργασιακήσ παρενόχλησησ
Μέχρι σήµερα αρκετοί συγγραφείσ έχουν αναφερθεί
στην ανάγκη για λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στον εργασιακό
χώρο (π.χ., Quine, 1999, Zapf & Gross,2001). Τα µέτρα
αυτά, ανάλογα µε την προσέγγιση του κάθε συγγραφέα,
µπορεί να είναι είτε επικεντρωµένα στο άτοµο (θύτη ή
θύµα τησ παρενόχλησησ) είτε στον ίδιο τον οργανισµό.
Αναλυτικότερα, κάποιεσ από τισ παρεµβάσεισ που έχουν
προταθεί ή και θεσπιστεί για την αντιµετώπιση του φαινοµένου τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στον εργασιακό χώρο
είναι οι ακόλουθεσ:
• Ψυχολογική Παρέµβαση
Η ψυχολογική υποστήριξη του θύµατοσ παρενόχλησησ
µπορεί να επιτευχθεί µέσω τησ επαγγελµατικήσ αποκατάστασησ, τησ ψυχοθεραπείασ, τησ οργάνωσησ οµάδων αυτο-βοήθειασ και τησ θεραπευτικήσ αγωγήσ. Η
συµµετοχή του εργοδότη στην όλη διαδικασία έγκειται
κατά βάση όχι µόνο στην παροχή επαρκών πληροφοριών αλλά κυρίωσ στην συνεχή παρακολούθηση του
εργασιακού περιβάλλοντοσ όπου εντοπίστηκε το φαινόµενο τησ ηθικήσ παρενόχλησησ, ιδίωσ στην περίπτωση
όπου θύτησ και θύµα θα πρέπει να εξακολουθούν να
συνυπάρχουν στο ωσ άνω περιβάλλον (Zapf & Gross,
2001α Duffy και συν., 2002). Το σίγουρο είναι ότι στισ
καταστάσεισ αυτέσ δεν µπορεί το θύµα να τα βγάλει πέρα
µόνο του. Χρειάζεται κάποια διαµεσολάβηση, από το
ίδιο το εργασιακό του περιβάλλον, από συνδικάτα, από
επιτροπέσ επιθεώρησησ, από γιατρούσ εργασίασ, από
διευθυντέσ ανθρώπινου δυναµικού, από ειδικούσ συµβούλουσ ή χρειάζεται να αναζητήσει εξωτερικοί βοήθεια από κάποιο δικηγόρο, ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Η υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων για την θεραπευτική
αποκατάσταση των εργαζόµενων που υφίστανται ή έχουν
υποστεί κατά το παρελθόν παρενόχληση στον χώρο εργασίασ αποσκοπεί στην υποστήριξη του ατόµου µέσα στο
ίδιο το περιβάλλον που του προκάλεσε τα ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (Keashly, 1998). Ωστόσο, για να αναζητήσει το θύµα βοήθεια από κάποιο ειδικό, θα πρέπει
καταρχάσ να συνειδητοποιήσει το ίδιο το πρόβληµα.
Όπωσ αναφέρθηκε παραπάνω, η πρώτη φάση τησ παρενόχλησησ αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση του θύµατοσ. Πρέπει λοιπόν να συµβουλευτεί έναν ψυχίατρο ή
έναν ψυχοθεραπευτή προκειµένου να εξασφαλίσει την
απαραίτητη ενέργεια για να αµυνθεί. Οι ψυχίατροι και
οι γιατροί-σύµβουλοι τησ κοινωνικήσ ασφάλισησ καλούνται τότε να αναλάβουν την προστασία των θυµάτων και
να διευθετήσουν τα επαγγελµατικά προβλήµατα, ενώ οι
λύσεισ που πρέπει να δοθούν είναι νοµικέσ (Vartia, 1996).

• Παρεµβάσεισ στον Οργανισµό
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε µία έρευνα του 2001 για
τη βία στο χώρο εργασίασ παρουσίασε µεταξύ άλλων και
τισ βασικότερεσ προτάσεισ που έχουν διατυπωθεί για
την αποτελεσµατικότερη προστασία των εργαζοµένων
από το φαινόµενο τησ ηθικήσ παρενόχλησησ. Οι ωσ άνω
προτάσεισ δύνανται να διακριθούν σε δύο κύριεσ κατηγορίεσ: α) στα µέτρα πρόληψησ και β) στισ παρεµβατικέσ ενέργειεσ. Η εµπλοκή του ίδιου του οργανισµού στη
λύση του προβλήµατοσ είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώσ,
οι ατοµικέσ λύσεισ είναι δύσκολεσ όταν το κακό έχει ήδη
συµβεί. Η εµπλοκή του ατοµικού µε το συλλογικό κάνει
τισ διαµεσολαβήσεισ περίπλοκεσ, και συνήθωσ η διεκπεραίωση συνίσταται σε αποµάκρυνση του θύµατοσ και
παραµονή του θύτη στη θέση του. Προστασία ίσωσ για
το θύµα, αλλά ουσιαστικά αποτυχία τησ απόδοσησ δικαιοσύνησ. Οι οργανισµοί οφείλουν να λάβουν γενναία µέτρα
(που σε κάποιεσ περιπτώσεισ θα παραβλάψουν την «αποτελεσµατικότητά» τουσ στον οικονοµικό ανταγωνισµό)
και οι σύλλογοι, τα συνδικάτα, οι γιατροί και οι δικηγόροι οφείλουν να ευαισθητοποιηθούν επαρκώσ για τα φαινόµενα αυτά (Leymann, 1996). Η Hirigoyen (2002) κάνει
κάποιεσ προτάσεισ οργάνωσησ και ευαισθητοποίησησ,(πίνακασ 4), µε κεντρικό άξονα την σύνταξη ενόσ θεµελιώδουσ «εσωτερικού νόµου» και την ειδική εκπαίδευση
ατόµων στη διοίκηση προσωπικού που θα λειτουργούν
ωσ δικλείδεσ εµπιστοσύνησ.
• Άλλα µέτρα πρόληψησ εργασιακήσ παρενόχλησησ
Η κοινωνία άρχισε να συνειδητοποιεί το µέγεθοσ του
προβλήµατοσ που δηµιουργεί η εργασιακή παρενόχληση και τα τελευταία χρόνια αρκετά θύµατα -κατά κύριο
λόγο στο εξωτερικό- έχουν τολµήσει να φέρουν στη
δικαιοσύνη αυτέσ τισ υποθέσεισ. Πρέπει να εφαρµοστεί
µια δραστική πολιτική πρόληψησ, χωρίσ να περιµένουµε να υπάρξει σηµαντικόσ αριθµόσ θυµάτων για ν’ αντιδράσουµε. Όταν ένα άτοµο είναι θύµα εργασιακήσ παρενόχλησησ κι αυτό προκαλεί µόνιµεσ βλάβεσ στην υγεία
του, οι γιατροί δεν έχουν άλλη επιλογή απ’ το ν’ αποµακρύνουν το άτοµο απ’ αυτή την παθογενή κατάσταση. Η
αποµάκρυνση του θύµατοσ είναι ένασ τρόποσ προστασίασ αλλά συγχρόνωσ και µια αποτυχία, γιατί αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε έγκαιρη αντίδραση κι αυτό δεν
εµποδίζει την εµφάνιση νέων κρουσµάτων εργασιακήσ
παρενόχλησησ στο ίδιο περιβάλλον. ∆εν υπάρχει µια
µοναδική λύση. Χρειάζεται δράση σε όλα τα σηµείακλειδιά του συστήµατοσ. Η πρόληψη τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στον εργασιακό χώρο πρέπει γενικότερα να
ενταχθεί στην πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων,
γιατί η υγεία στην εργασία -συµπεριλαµβανοµένησ και
τησ ψυχικήσ υγείασ- είναι ένα θεµελιώδεσ δικαίωµα
των εργαζοµένων. Από την λεπτοµερή µελέτη τησ Βιβλιογραφίασ (Leymann 1993, Davenport, Schwartz & Elliott
1999, Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την παρενόχληση στουσ χώρουσ εργασίασ 2001,
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Hirigoyen 2002, Ντότσικα 2003) καταρτίστηκε ένα συγκεντρωτικό πλάνο για την πρόληψη τησ ηθικήσ παρενόχλησησ στουσ χώρουσ εργασίασ (πίνακασ 5).
Συµπεράσµατα
Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιχειρήσαµε να εξετάσουµε το φαινόµενο τησ ηθικήσ παρενόχλησησ, δίνοντασ ιδιαίτερα έµφαση στισ προεκτάσεισ
που έχει στο χώρο τησ υγείασ. Η εντυπωσιακή αύξηση
φαινοµένων όπωσ η ηθική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένδειξη του ατοµικισµού που
κυριαρχεί στη σύγχρονη κοινωνία.
Τεκµηριώνεται βιβλιογραφικά ότι η ηθική παρενόχληση τραυµατίζει τισ εργασιακέσ σχέσεισ και πλήττει
την αξιοπρέπεια του ατόµου µέσα στο εργασιακό του
χώρο απειλώντασ την ασφάλεια τησ επαγγελµατικήσ του
ζωήσ και µερικέσ φορέσ την ασφάλεια τησ ψυχικήσ και
σωµατικήσ του ακεραιότητασ. Για να αποφευχθούν τέτοια
περιστατικά στο χώρο υγείασ, θα πρέπει οι ∆ιοικήσεισ
των Νοσοκοµέων, να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, να διατίθεται Συµβουλευτική Υπηρεσία εντόσ του
νοσοκοµειακού χώρου, αρµόδιασ για περιπτώσεισ εργασιακήσ παρενόχλησησ και εργασιακών σχέσεων. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων από την µεριά τουσ, είναι σηµαντικό να εκπαιδεύονται και να ευαισθητοποιούνται, έτσι
ώστε να γνωρίζουν πώσ να αντιµετωπίσουν τυχόν προβλήµατα εργασιακήσ παρενόχλησησ, καθώσ επίσησ και
να διοργανώνουν σεµινάρια ευαισθητοποίησησ και πληροφόρησησ για τουσ εργαζόµενουσ και οµάδεσ αυτοβοήθειασ, µέσα από ειδικά κατάλληλα προγραµµάτα
υποστήριξησ, αποκατάστασησ και επανένταξησ για άτοµα που έχουν υποστεί ηθική παρενόχληση.
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